
Caros congressistas, 

  

 O Congresso Brasileiro de Polímeros (CBPol) tem se caracterizado, no decorrer dos anos, 

como o principal fórum de discussão sobre o desenvolvimento, tecnologia e aplicação de materiais 

poliméricos no Brasil. Esta importante característica, bem como as perspectivas futuras da área, tem 

atraído a cada evento um número maior de congressistas que tem como foco de pesquisa a ciência de 

polímeros.   

 Neste evento, com a colaboração de 200 pesquisadores foram avaliados os trabalhos 

submetidos, sendo aprovados 1119, dos quais 152 serão apresentados em sessões coordenadas e os 

demais como pôsteres. Além destas apresentações,  farão parte da programação do evento 7 

conferências plenárias e 17 palestras técnicas de empresas patrocinadoras e expositoras. 

 A programação do 12o CBPol iniciará com uma Cerimônia de Abertura, na qual serão 

comemorados os 25 anos da ABPol e entregues os prêmios “ABPol – Profa. Eloisa Mano”, ao Prof. 

Elias Hage Junior da Universidade Federal de São Carlos e o de “Tecnologia de Polímeros”, ao Sr. 

Domingos Gouveia Paiva da AXPlásticos.  

 Nos quatro dias do evento, além das conferências plenárias, palestras técnicas, sessões 

coordenadas e de pôsteres acontecerá uma mesa-redonda sobre o tema “Toxicidade de 

nanomateriais: nanopartículas, nanotubos, nanocompostos”, com a participação de especialistas da 

área acadêmica, empresarial e governo federal.  

 A comissão organizadora priorizou nas apresentações orais a participação de jovens 

pesquisadores visando incentivar a sua inclusão na área de polímeros. Os trabalhos apresentados 

como pôster terão premiação para os apresentadores de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. 

A Editora Wiley-VCH também oferecerá um prêmio para o melhor trabalho apresentado na forma de 

pôster. 

 Aproveitamos para agradecer aos membros da Comissão Organizadora, Comissão Científica, 

Avaliadores ad-hoc, Diretoria da ABPol, Aptor e Açoriana Congressos pelo trabalho realizado, bem 

como aos órgãos de fomento, patrocinadores e expositores pelo suporte financeiro, contribuindo 

significativamente com a realização do 12oCBPol. 

 A Comissão Organizadora deseja a todos os participantes um excelente evento e uma ótima 

estadia em Florianópolis. 

 

  
Comissão Organizadora do 12oCBPol  
	  


